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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo dne 25. 9. 2013.
Po zahájení a po kontrole usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce
kde bylo zjitìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce,
z které vyjímáme:
✦ Firmou DIPOS byla ve Vøescích a v dalích èástech obce provedena oprava
asfaltových povrchù. Asi nejvíce si opravu zaslouila komunikace k vloèkárnì,
která je snad nejvytíenìjí místní komunikací v obci.
✦ Dne 30.9.2013 byla dokonèena dalí
vìtí akce, a to oprava støechy na mateøské kole, jejím realizátorem byla firma Památky Tábor s.r.o. stavební spoleènost, která vyhrála výbìrové øízení podáním nejnií ceny v èástce 929 898 Kè
bez DPH. I pøes problémy, kdy nám letní
poèasí ukázalo odvrácenou tváø a pøívalová bouøka totálnì vytopila celé patro
budovy, se podaøilo rekonstrukci støechy dokonèit v øádném termínu a dokonce se pøidala povìstná tøenièka na
dortu realizací kompletního nátìru na
fasádì budovy. To k exteriéru. Ale i interiér mateøinky dostál zmìnì. Byla provedena nová výmalba, byly nakoupeny
nové koberce a nábytek, z technického
hlediska byla provedena revize elektroinstalace. Tyto akce byly hrazeny z plnì-

ní pojiovny ve výi 174 000 Kè. Dalí
zmìnou bylo pøestìhování druiny do
budovy Z, èím vznikl vìtí prostor
pro dìti navtìvující M. Takto navýeným prostorem lze ji lépe oddìlit
lùkovou èást od herní nebo oddìlit
mladí roèníky od pøedkolákù. V tìchto prostorách lze vyhovìt i souèasné
zvýené poptávce po místech v M.
✦ Po vyhláení zámìru obálkovou metodou na pronájem bytové jednotky
2+1 v bytovém domì è.p. 40, se stal
novým nájemcem p. Václav Hoffmann.
✦ Z programu obnovy venkova jsme pøes
Mikroregion Venkov obdreli dotaci ve
výi 48 750 Kè, kterou jsme pouili na
nákup travní sekaèky. Ta bude poskytnuta fotbalovému klubu na seèení høitì.
✦ Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
byl úspìný v získání státní neinvestièní dotace z MMT na údrbu a provoz sportovních zaøízení v celkové èástce 64 000 Kè. Spoluúèast, která byla
30% doplatila obec, jako vlastník sportovního areálu Smyslík. Z této èástky
se vymìnila plechová støecha na kabinách, dále se realizovala nová fasáda
vèetnì nové výmalby.
/pokraèování na str. 2/

Podzimní
hrátky
Podzimní den se vkrádá,
krajina v mlze se koupe,
lístek se ve vìtru houpe,
pak k zemi tak tie padá.
Krajina mlèky èeká,
v rybníku tie se vzhlíí,
sychravé dny se blíí,
podzim do zahrad spìchá.
Slunce se za mraky schovává,
jen paprskem krajinu hladí,
svým teplem ji k úsmìvu svádí,
ke smutku dùvod nemá.
Dny se pomalu krátí,
plískanice jsou zpátky,
divoké podzimní hrátky
nás k teplu domova vrátí.

JF

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport
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/dokonèení ze str. 1/
✦ MUDr. Janovská omezuje s dùchodovým vìkem svoji èinnost
praktické lékaøky pro dìti a dorost. I pøes relativnì nízký nájem
za nebytové prostory (èekárna, chodba, ordinace) ve výi
4 200 Kè/rok, ukonèila k 31.10. 2013 provozování praxe v Ratiboøských Horách. Péèe o zde registrované pojitìnce bude nadále pokraèovat v její ordinaci ve Smetanovì ulici v Táboøe. Bylo
jednáno i s MUDr. Havlíèkem, dìtským doktorem ordinujícím
v Chýnovì, který má pro pøípadné zájemce jetì volnou kapacitu.
✦ Obec podala na Ministerstvo dopravy ádost o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace na odstraòování kod zpùsobených
obci povodnìmi v roce 2013 a byla úspìná. Podaøilo se získat
dotaci ve výi 331 000 Kè. Dotace je poskytnuta do výe 85%
na úhradu skuteènì vynaloených uznatelných nákladù spojených s okamitými opravami místních komunikací.
✦ Na aburnì (ulice u horní autobusové zastávky v Rat.Horách)
byla firmou ÈEVAK vymìnìna oupata a byl zruen nadzemní
hydrant. Do mìsíce by firma Vialit Sobìslav mìla v této lokalitì
poloit nový asfaltový povrch. Ten bude hrazen z dotace získané z Ministerstva dopravy.
✦ Obec podala ádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
To podporuje dotace na investièní akce, jejich náklady jsou
spojené s poøízením majetku nebo s jeho obnovou, pøi ní je
majetek zhodnocován, pøípadnì i s náklady na údrbu a opravu
majetku, pokud jsou souèástí investièní akce. V souladu s touto
podporou byla zpracována projektová dokumentace na odstra-
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nìní povodòových kod v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor. Jde
o projekt, který øeí opravu tìlesa komunikace - hráz rybníka
Podolský. Jak je známo, násyp komunikace byl z poloviny velkou vodou v èervnu tohoto roku odplaven. Provizorní zásyp,
provedený bezprostøednì po povodni bude odtìen, zemní tìleso bude oèitìno a bude vytvoøen ikmý záøez. K tomuto násypu bude dovezen hlinitý materiál, který bude hutnìn, èím
vznikne homogenní tìleso. V prostoru pokozené nemovitosti
è.p. 8 bude v zemním tìlese betonová opìrná zeï, která bude
mít ze strany od obytného stavení obsyp z lomového kamene,
aby pùsobil jako filtr. Povrch bude opraven asfaltovými vrstvami. Jak budeme úspìní v získání 3 milionové dotace se dozvíme zaèátkem roku 2014. Následnì bude Rybáøství Tøeboò a.s.,
jako vlastník rybníka Podolský, opravovat výpustní objekt vèetnì opevnìní návodní strany s rekonstrukcí bezpeènostního pøelivu, èím se zvýí hlavnì prùtoèná kapacita.

V dalích bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen

✦ bezúplatný pøevod pozemkù pp.è. 437/15a pp.è.437/16 ve

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ratiboøice u Tábora
z vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce
Ratiboøské Hory. Jedná se o pozemky tvoøící tzv. toènu na návsi
v Ratiboøicích.
- sta

DUB

Kadý máme k naemu Dubu svùj vztah. Nìkteøí se zde narodili
a proili své dìtství, jiní sem pøesídlili a zapustili své koøeny. Co
nás vak vechny spojuje je tato malá víska na kopci. Blíil se èas
tradièní dubské pouti a my jsme s napìtím oèekávali, jaká asi bude
úèast na naem prvním Setkání Dubákù, které se v tento termín
mìlo uskuteènit. Velký stan, zapùjèený pivovarem Regent svou
kapacitou nestaèil, proto bylo nutno rozestavìt dalí idlièky ko-

lem celé Pastouky a i tak mnozí stáli. Po vøelém
pøivítání a pøedání pamìtních listù vem úèastníkùm následovala zajímavá pøednáka Mgr. Aloise
Sassmanna, známého autora rozhlasového poøadu Koøeny, který sám má své pøedky z Dubu.
O zábavu se pak do pozdních hodin starali se svou
pùvabnou dechovkou Kolaøíci.
Obèanské sdruení ivot v Dubu by rádo tímto
podìkovalo vem, kteøí se na pøípravách tohoto
setkání podíleli, ale pøedevím vem, kteøí se setkání úèastnili. Závìrem si dovolujeme pøipojit
vyjádøení paní Jaroslavy Poèinkové: Velice se mi
setkání líbilo, uila jsem si ho a doufám, e uspoøádáte více takovýchto akcí.
Proè jezdit do Mnichova, kdy Oktoberfest máme
v Dubu? Ji tradiènì jsme se seli první øíjnovou
sobotu v Dubu v Pastouce na Oktoberfestu, ke
kterému neodmyslitelnì patøí pivo, peèená kolena, preclíky, muzika a tanec. Toho veho jsme si
i letos do sytosti uili a kdo nevìøí, tak ho ji nyní
zveme na Dubský Oktoberfest 2014.

ø í j e n 2013
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Víte, e ...

... i letos rostly v parku na námìstí v Ratiboøských Horách
høiby ...

n n n

... v základní kole se opìt sbírá starý papír a drobné elektrospotøebièe ...

n n n

... na místo úèetní a matrikáøky obecního úøadu byla z uchazeèek vybrána paní Ilona Burianová ...

n n n

... v Austrálii zemøel v záøí ná rodák pan Stanislav Meník
(1931) ...

n n n

... byla opravena fasáda na budovì kabin na Smyslíku ...

n n n

.... k památníku padlých na námìstí v Ratiboøských Horách
a ve Vøescích byly pøi pøíleitosti 95. výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu poloeny vìnce ...
Red.

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
konané ve dnech 25. a 26. øíjna 2013
Ve volebních seznamech obce Ratiboøské Hory
bylo zapsáno 596 volièù. Na volièský prùkaz
pøilo volit 13 volièù, take celkový poèet
zapsaných volièù stoupl na 609.
Do volební místnosti pøilo
352 volièù, odevzdáno bylo
346 platných hlasù, volební
úèast naich obèanù byla 57,8%.

Red.
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Ze

kolství

K zahájení kolního roku
Letoní prázdniny se vydaøily. koda, e utekly jako voda.
Nìkdo se do koly tìil, jiný by si rád prázdniny prodlouil. Ale
nedá se nic dìlat. Tak hurá do práce, tedy do koly!
Uèitelé zaèali tradiènì o týden døíve. Nanosit do tøídy kvìtiny, pøipravit nástìnky, probrat a doplnit plány, vyplnit tøídní
knihy a výkazy ...

Ji jsme zaznamenali nìkolik úspìchù letoních soutìích:
Vojta Mare - 2. místo v celostátní soutìi Dávají za nás ruku
do ohnì, Vendula Hauserová, Natálie ilhavecká a Kateøina
Vrtiková - 1. místo v okresní soutìi Poznej a chraò, Ondra
Smetana, Jan Uhlíø a Martin Zeman - 3. místo v okresní soutìi Poznej a chraò.

ákùm pøejeme samé pìkné známky a vem zamìstnancùm
První kolní den zaèal pro áky velkou zmìnou. Vechny tøídy se nastìhovaly do prvního patra. V pøízemí zùstala druina koly, kolky i kolní jídelny, aby je práce tìila. Podìkování
a sbìrná tøída, kam chodí dìti v dobì mezi vyuèováním. áci patøí i zastupitelstvu obce za to, e se snaí kolu v Ratiboøz prvního stupnì si na nové prostøedí rychle zvykli. Devááci ských Horách udret. Vdy kde je kola, tam je ivot. Tak hodnezvyklému hemení pøihlíejí, ale vìnují se o pøestávkách uèe- nì úspìchù!
JF
ní, kluci probírají sport nebo se vichni zamýlejí, jaké trièko s nejvýstinìjím nápisem si vyberou k ukonèení
kolní docházky.
Prázdniny utekly jako voda. Ne se dìti vrátily zpátky do lavic, domluvili se fotba-

Rozlouèení s prázdninami

Také v letoním kolním roce budou mít áci monost vybrat si nìkterý
z kroukù, které kola nabízí. Vìnovat
se budou i mimokolním aktivitám sbìru papíru, pøírodopisné soutìi
Poznej a chraò, pøespolnímu bìhu.
Navtíví planetárium, pøipraví program
k tradiènímu vánoènímu setkání, zasoutìí si v olympiádách, zapojí se do
literárních soutìí. A také letos vyjedou na oblíbený lyaøský kurz do Krkono.

listé SK Ratiboøské Hory a hasièi z Ratiboøských Hor, e pøipraví pro dìti rozlouèení
s prázdninami. V sobotu 31. srpna ve 14 hodin zaèalo na Smyslíku odpoledne plné
her pro dìti. Dìti soutìily v noení vody, skákaly v pytlích, skládaly puzzle, chytaly
rybièky, kreslily rùzná zvíøata, házely míèkem na cíl, stavìly vìe z kostek, poznávaly
poslepu rùzné pøedmìty, atd.
Za splnìní úkolu dostal kadý sladkou odmìnu.
Hasièi pøivezli na høitì hasièskou techniku, kterou dìtem pøedvedli. Dìti si také
mohly vyzkouet hasièský útok a svézt se hasièským autem.
Podìkování patøí OÚ Ratiboøské Hory, dorostencùm SK Ratiboøské Hory, hasièùm z Ratiboøských Hor a vem ostatním, kteøí pomohli pøi organizaci.
Zdenka Mareová

Nová kolka
O letoních prázdninách probìhla
rozsáhlá rekonstrukce budovy mateøské koly a kolní jídelny. I pøes nepøízeò poèasí se podaøilo zahájit provoz k 1. záøí 2013. Do nové kolky,
kterou jsme vybavili novým nábytkem
a koberci, tak mohlo pøijít 26 dìtí. Celá
budova byla novì vymalována. Prostory mateøské koly budou jetì rozíøeny o bývalou druinu. V souèasné dobì probíhá jejich úprava pro
potøeby pøedkolních dìtí. Budeme
tak mít vìtí a klidnìjí místo pro
odpolední odpoèinek a volné hry dìtí.

Dìti v nové kolce

J. Basíková

ø í j e n 2013
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Z matriky
Stanislav Jelínek,

Blahopøejeme
Anna Kimlová,
Ratiboøice

Josef Bejdl,

Ratiboøské Hory

Anna Váchová,
Ratiboøské Hory

Anna Smetanová,

DD Tuèapy

Ratiboøské Hory
85 let

70 let

Ratiboøice

89 let

Rozlouèili jsme se
Vìra Hrstková,
Jiøí Mare,

Ratiboøské Hory
94 let

70 let

Marie Kuchaøová,

Vøesce
85 let

Vítáme

Josef Mach,
Vøesce

Paní Anna Váchová pøi podpisu pamìtní knihy

(1929)
(1952)
(1935)

Beáta Vrbová,
Ratiboøské Hory

Ema Smrová,
Ratiboøské Hory

Tomá Basík,
Vøesce

Antonín Dvoøák,
Ratiboøské Hory

Karolína Hájková,
Dub

Red.

Pan Josef Bejdl pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Nai prvòáci
V pondìlí 2. záøí 2013 byl zahájen i v naí kole nový kolní rok.
Zástupci sboru pro obèanské záleitosti
a pan starosta pøivítali 7 nových áèkù prvòáèkù v jejich tøídì v 1. patøe základní koly. Pamìtní list, dárek a kytièku obdrela

Simona Kimlová, Viktorie Lojdová, Dominika Malenická, Filip Køí, Matyá Zeman, Adriana Hodná a Luká Smr .
Starosta popøál vem úspìný kolní rok.
Red.
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SK Ratiboøské Hory
Výsledky PODZIM 2011

I. B tøída  mui

Okresní pøebor  dorost

1. FC Jistebnice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  SK Kavas Vìtrov
1. FC Boston Kluky  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  FC Chýnov
FC Bechynì  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  TJ Malice
FK Meteor Tábor  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  AFK Smetanova Lhota
Sokol Záhoøí  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  FK Mirotice
FK Øepeè-Opaøany  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  TJ Boetice

4
0
1
2
0
0
2
4
1
4
2
3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
2
2
5
1
2
3
3
1
2
5
3

Tabulka po 11. kole:
1. FC Chýnov
2. SK Kavas Vìtrovy
3. 1. FC Jistebnice
4. 1. FC Boston Kluky
5. SK Ratiboøské Hory
6. FC Bechynì
7. TJ Malice
8. Sokol Záhoøí
9. AFK Smetanova Lhota
10. FK Meteor Tábor
11. FK Øepeè-Opaøany
12. Sokol Sepekov
13. TJ Boetice
14. FK Mirotice

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
7
6
5
6
5
5
4
4
2
1
2

1
2
1
1
2
3
0
2
0
2
1
3
5
1

2
2
3
4
4
4
6
5
7
6
7
7
6
9

57:19
39:16
34:17
29:25
26:27
20:14
27:35
23:32
27:32
27:26
21:37
13:39
16:27
18:31

28
26
25
22
20
18
18
17
15
14
13
9
8
7

SK Kavas Vìtrovy  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol Planá nad Lunicí
SK Tuèapy  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  TJ Draice
FC Chýnov  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol Sezimovo Ústí
TJ Malice  SK Ratiboøské Hory

2
5
4
1
1
2
1

:
:
:
:
:
:
:

4
1
2
0
3
1
4

Tabulka po podzimu:
1. SK Ratiboøské Hory
2. SK Tuèapy
3. TJ Draice
4. FC Chýnov
5. Sokol Sezimovo Ústí
6. SK Kavas Vìtrovy
7. Sokol Planá nad Lunicí
8. TJ Malice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
1
2
0

0
1
1
1
1
2
0
2

1 21:10
1 17: 8
2 14: 7
3 12:12
3 10: 8
4 7:12
5 10:19
5 5:20

18
16
13
11
10
6
6
2

Zbývá odehrát (13. kolo bylo pøedehráno):

12. kolo SO 9.11. 14.00 SK R. Hory - Sokol Sepekov
14. kolo SO 16.11. 13.30 SK Kavas Vìtrovy - SK R. Hory

Doplòovaèky pro dìti

Dìti, které odevzdají
vylutìné tajenky
doplòovaèek
na obecní úøad
do konce listopadu,
dostanou
sladkou odmìnu.
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